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คำนำ 

                 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เปนเครื่องมือในการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให 

หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ซึ่งมีการ 

ดำเนินการอยางตอเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุก 

หนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 

กำหนด  

                 องคการบริหารสวนตำบลยางสกักระโพหลุม  ไดเขารวมการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ซึ่งไดรับผลการประเมินอยูในระดับ c คะแนนที่ไดรับคือ ๗๓.๗๕ และเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกร อยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม   จึงไดนำผลการประเมิน ITA ในป พ.ศ. 

2564 มาวิเคราะหประเด็นที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึนเพื่อนำไปสูการปฏิบัติในองคกรตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานองคการบริหารสวน

ตำบลยางสักกระโพหลุม  ป 2564  

1. ขอมูลพ้ืนฐานของการประเมิน  

               การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) กำหนดขึ้นเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยคำนึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดานและหลากหลาย 

มิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมนิผลที่เปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ มุงหวังใหหนวยงานของ 

รัฐที่เขารับการประเมิน ไดรับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา เกิดความตระหนักในการบริหารงานและ 

กำกับดูแลการดำเนินงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความ 

สะดวกตอประชาชนใหสามารถเขาถึงการบรกิารสาธารณะดวยความเปนธรรมอยางมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมี 

มติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการ 

ประเมิน ITA ดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ 

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จำนวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล ทั้งในสวนการรับรูของผูมีสวนได 

สวนเสียภายใน (IIT) การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  

องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  กำหนดตัวช้ีวัดทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 3 เครื่องมือ 

การวัดประเมินผล เกณฑคะแนนการประเมิน 7 ระดับ และเปาหมายการผานเกณฑการประเมิน

ไมนอยกวา 85 คะแนน ดังน้ี  

             1) ตัวช้ีวัด จำนวน 10 ตัวช้ีวัด  ไดแก  

                    ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  
                    ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ  
                    ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ  
                    ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
                    ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทจุรติ  
                    ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
                    ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร  
                    ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงการทำงาน  
                    ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
                    ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
 
 
 



 2) เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน 3 เครื่องมือ ไดแก  

          1) แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) 

          2) แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)  

          3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT)  

3) เกณฑคะแนนการประเมิน 7 ระดับ ไดแก  

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

2. ผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564                   

             ผลการประเมิน ITA ขององคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๗3.75 (ระดับ C)  

ตัวชี้วัด คะแนน ระดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ (IIT) 100.00 A 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสทิธิภาพการสือ่สาร (EIT) 98.83 A 
ตัวช้ีวัดที่ 3 คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) 98.34 A 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การปรบัปรุงการทำงาน (EIT) 96.30 A 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทจุริต (IIT) 94.97 A 
ตัวช้ีวัดที่ 6 การใชอำนาจ (IIT) 94.64 A 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การใชงบประมาณ (IIT) 94.11 A 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การใชทรัพยสินของราชการ (IIT) 93.39 A 



ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล (OIT) 56.07 D 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต (OIT) 25.00 F 

3. ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน  

              ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA จากการประเมินคณุธรรมและความ 

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีตอองคการบริหารสวน

ตำบลยางสักกระโพหลุม 

                 หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 73.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน

ระดับ C หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดสอดคลองตามตัวชี ้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA 

คอนขางมาก อยางไรก็ดี มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอีกราวรอยละ 25-35  

ของตัวช้ีวัดหรือขอคำถามทั้งหมด หนวยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไข

ในจุดที่เปนปญหา ซึ่งจะทำใหสามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวมเพื่อนำไปสูการ

ดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ คาดหมายวาหากหนวยงานมีการวางแผนการ

ดำเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีลวงหนา ภายใตความรวมมือกันอยางเขมแข็งของประชาคมภายในหนวยงาน 

จะนำมาสูความเช่ือมั่นศรัทธาแกสาธารณชนไดมากย่ิงข้ึนในปตอๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหาร

จัดการใหดีย่ิงข้ึน ไดแก 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื ่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมีขอมูล

รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปที่ผาน

มา โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดย

เรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายใน

หนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ  

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 

ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย เปนตน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการปองกันการทุจร ิต โดยมีขอมูลรายละเอียด

ความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช

ดำเนินงาน เปนตน  และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน 



- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด

การขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการ

ที่สอดคลองกับมาตรการหรอืการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสีย่งตามขอ O36 / เปนการดำเนินการในปที่

รับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของผลการ

ประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ทั้งน้ีตองเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีขอมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอยางเชน ผล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เปนตน ซึ่งเปนรายงานผลของปที่ผานมา 

- แสดงหลักเกณฑการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในปทีร่ับการประเมิน อยางนอย

ประกอบดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร   การพฒันาบุคลากร  การใหคุณให

โทษและการสรางขวัญกาลังใจ  

- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การวางแผน

กำลังคน การสรรหาคนดี คนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง

กาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแตงต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน โดยตองเปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ

นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- แสดงนโยบายหรือแผนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลที่ยังใช บังคับในหนวยงานในปทีร่ับการประเมิน 

โดยแสดงจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม  

ทั้งน้ี ตองเปนนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผูบรหิารสูงสุดทีก่ำหนดในนามของ

หนวยงาน  

4. วิเคราะหประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม รวมถึง

ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีขึน้  

                 จากผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตำบลยางสกักระโพหลุม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พบวา คะแนนการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) คือแบบวัดที ่มีคะแนนไมผานเกณฑ 

เปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) สวนแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรูของผูมี 

สวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การ

ดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่มีคุณภาพมากข้ึน  



                  ดังน้ัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหดีข้ึน องคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม จึงเห็นควร 

ปรับปรงุคุณภาพเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทจุริต 

5. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคการบริหารสวนตำบลยาง

สักกระโพหลุม 

                   จากผลวิเคราะหการประเมิน ITA ของหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสูการกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรบัผิดชอบ การรายงานผล 
๑. การเปดเผย
ขอมูล 

    การเปดเผยขอมลู เนน
การเผยแพรขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยขอมลูดานการ
บรหิารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซือ้จัด
จางหรือจัดหาพสัดุและการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ 
และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกบัผูรับบรกิาร
และประชาชนทั่วไป และ
การใหบริการผานระบบ e – 
Service โดยตองเผยแพรใน
หัวขอหรือตำแหนงที่
สามารถเขาถึงและสืบคน
ขอมูลไดงาย ทุกชวงเวลา 
ทั้งน้ี ตองเปนการเขาถึงผาน 
URL บนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานโดยตรง  

สำนักปลัดฯ 
กองคลงั 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรบัผิดชอบ การรายงานผล 
2. การปองกันการ
ทุจริต 

        ประชุมเพื่อจัดทำ
มาตรการภายใน เพื่อปองกัน
การทจุริต ไดแก มาตรการ
ภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการ
ทุจริต ซึง่การเผยแพรขอมูล
ในประเด็นขางตนแสดงถึง
การใหความสำคัญตอผลการ
ประเมินเพื่อนาไปสูการ
จัดทำมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 
และมีการกำกบัติดตามการ
นำไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมพรอมเผยแพรทาง
เว็บไซตหลักขององคการ
บรหิารสวนตำบล 

สำนักปลัดฯ 
กองคลงั 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ 

วันที ่
31 มีนาคม    

256๕ 

 


